
కాళిదాసు మేఘ సందేశం 

సత్యనారాయణ మూర్త ిగర్తమెళ్ల: 93463 34136 

భోజరాజు ఆస్థానాన్ని అలంకర్తంచిన గొప్ప కవి కాళిదాసు. కాళిదాసు పేరు వినన్న వారు భారత్ 

దేశంలోనే ఉండరంటే అతిశయోక్తి కాదేమో.  అమాయకంగా ఉండే కాళిదాసున్న ఒక ఊర్త 

ప్డచు ‘అస్తి కశ్చిత్ వాక్ విశేషః ?’ అన్న ప్రశ్చించిందట. అనగా 'నీకు కంచమైనా మాట్లలడగలిగే  

విషయమందా?  అన్న. అమ్మవార్త అనుగ్రహంతో గతాన్ని మ్రచిపోయిన కాళిదాసు మ్దిలో 

మాత్రం  ఆ ప్డచు ప్లిక్తన ఆ మూడు ప్దాలు ఉండిపోయాయన్న చెపి్తరు.    కాళిదాసు 

సంసృత్ంలో మూడు ప్రస్తదధమైన కావాయలు రచించారు.  అస్త ి  కశ్చిత్  వాక్ అనే మూడు 

ప్దాలతో కాళిదాసు ఈ మూడు కావాయలను 

ఆరంభం చేశాడన్న స్తంగరాచారుయలవార్త వాయఖ్యలో 

వ్రాశారు.  

ఆ కావాయలు కుమార సంభవమ,  మేఘ సందేశం, 

రఘువంశమ. ఈ మూడు,  కావయ స్థమ్రాజయంలో 

అజరామ్రాలుగా న్నలిచిపోయాయి.  ఈ మూడు 

కావాయలలో  విరహ శ ంగార రస ప్రధానమైనది 

మేఘసందేశం. “కశ్చిత్ కాంతా విరహ గురుణా – 

స్థాధి  కారాత్ ప్రమ్త్ఃి” తో ప్రారంభమ్వుతంది. అనేక సంసృత్ ప్దాలతో ప్తటు కాళిదాసు 

రచనా వైచిత్రి, అలంకార ప్రశస్తి ఈ కావయంలో చూడవచుి. ఈ కావాయన్నక్త   'మేఘదూత్మ'  

అని పేరు కూడా ప్రాచురయం లో ఉనిది. సంసృత్ంలోన్న  ప్ంచ మ్హా కావాయలలో 

మేఘసందేశం ఒకటి.  ఇది ఒక ఖ్ండ కావయం. ఏ కథతోను సంబంధం లేకుండా ఉని  ఒక 

ఘట్లాన్ని కావయంగా మ్లిచాడు కాళిదాసు.  

మేఘసందేశ మూల కావయంలో మ్ందాక్రంత్ వ త్ింతో ఉని శ్లలకాలు 111 అంట్లరు. అయితే 

వావిళ్లవార్త గ్రంథంలో నూట ఇరవై నాలుగు శ్లలకాలు చెప్పబడాాయి. మేఘసందేశ కావయం 

పూర్వాత్ిర భాగాలుగా చెప్పబడింది. పూరా మేఘంలో 67 ఉతి్ర మేఘంలో 57 శ్లలకాలు 



ఉనిటుాగా తెలుస్ింది.   సంక్షిపి్ంగా చెప్పబడిన ఈ కావయంలో కాళిదాసు ప్రతిభ ప్రతి 

ఘటాంలోనూ కన్నపిసుింది. ఆయన వరణనా నైపుణయం, అలంకార ప్టిమ్, ప్తత్ర చిత్రీకరణ,  

శ ంగార శైలి ప్రసుుటంగా కన్నపిస్థియి.   ఇవే గాక కథలో అనేక భౌగోళిక అంశాలు 

పందుప్రచబడాాయి  నూట ఇరవైనాలుగు శ్లలకాలతో అలరార్తన మేఘసందేశాన్నక్త ఒక 

విశ్చషామైన స్థానం ఉనిది.  త్న విధులలో అశ్రదధ వహంచటం వలల యజమాన్న ఆగ్రహాన్నక్త 

గుర్తయై విధులనుండి తొలగంచబడి, శకుిలను కోలోపయి ఏడాది ప్తటు బహషకర్తంచబడి 

కాంతా వియోగాన్ని అనుభవించిన ఒక యక్షున్న కథ మేఘసందేశం.   

పూరా మేఘం  

   అలకాపుర్తక్త ప్రభువైన కుబేరుడు త్న కలువులో నుని ఒక యక్షుణ్ణణ ఒకానొక త్పిపదాన్నక్త 

శపించి ఒక సంవత్సర కాలం కలువునుండి బహషకర్తస్థిడు. శాప్తన్నక్త గుర్తయై త్నకుని 

మ్హమ్లను కూడా పోగొటుా కన్న   దేశ ద్రిమ్మర్తయై తిరుగుత  యక్షుడు  చిత్రకూటం 

చేరతాడు. జనకున్న పుత్రిక సీతాదేవి స్థినం చేయటం వలన ప్విత్రమైన నీరు కలిగ,   నీడన్నచుి  

దటామైన చెటల నడుమ్ ఉని రామ్గర్త ఆశ్రమ్ంలో ఆ సమ్యంలో త్లదాచుకునాిడు  యక్షుడు.  

తాను రాజయం విడిచి వచాిడు కానీ త్న ప్రియురాలు అలకాపుర్త లో ఉండిపోయింది. యక్షులు 

స్థధారణంగా కామకులు గనుక వార్తక్త కాంతా  వియోగం భర్తంచలేనటువంటిది. తాను 

అనుభవిసుిని ఎడబాటును  ఏవిధంగా ఆమెకు తెలియజేయాలి అనుకునాిడు.  సందేశం 

రూప్ంలో త్న భావాలను ఆమెకు చేరవేయాలన్న త్లచాడు. అయితే అది  ఎలా స్థధయం 

అనుకునాిడు. అప్పుడే న్నరమలమైన  ఆకాశంలో ఒక నీలి మేఘపు తనక తేలియాడుతూ  

నెమ్మదిగా కదులుతోంది. అది చూచిన అత్డిక్త ఎవార్త ఊహలకు అందన్న ఒక అదుుత్మైన  

ఆలోచన వచిింది. 

ఆ యక్షుడు చిత్రకూటమ ప్ర్తసరాలలో తానుని రామ్గర్త అరణయమనుండి  కైలాసగర్త పైన  

అలకాపుర్తయందుని త్న ప్రియురాలిక్త ఆకాశంలో వెళుతని మేఘం దాారా సందేశం 

ప్ంపించ దలచాడు. త్న వియోగం త్న  ప్రేయస్త  త్టుాకోలేదన్న దుఃఖ్ పూర్తత్యై ఉంటుందన్న 

త్లచిన యక్షుడు ఆమెను ఊరడించట్లన్నక్త త్న సందేశాన్ని ఆమెకు అందించమ్న్న మేఘుణ్ణణ 

కోరతాడు. మేఘుడు ఉత్ిమ్ కులమనకు చెందినవాడు కనుక,  ఒకవేళ్ త్న అభయరధనను అత్డు 

తిరసకర్తంచినా  చినిత్నంగా భావించ నవసరమ లేదన్న భావిస్థిడు. మేఘుడు వెళ్ళవలస్తన 



మారాాన్ని, మ్ధయలో కన్నపించే ప్రదేశాలు కానవచేి సుందర ద శాయలు వర్తణంచి చెపి్తడు.  

కాళిదాసు ప్రతిభ ఆయన ఊహాశక్తి కావయంలో ఇకకడే కనబడుతంది.  

ఆ సందరుంలో మేఘున్నతో మైత్రిన్న కలుపుతూ,  అత్డిన్న ఉతాసహ ప్ర్తచాడు యక్షుడు.  యక్షుడు 

మేఘున్నతో 'మిత్రమా ఆషాఢ మాసం చలలన్న పిలల తిమెమరలు వీస్తి ఉంట్లయి, ప్రయాణాన్నక్త 

అనుకూలమైన సమ్యం ఇది. ఎటు చూస్తనా శుభ శకునాలు గోచరమౌతనాియి. 

రెకకలువిపిప ఆకాశ మారాంలో ఎగురుతని హంసలు మానస సర్వవరం వరకు న్ననుి వెనింటి  

తోడుగా ఉంట్లయి. దార్తలో ఎతెతిన ప్రాతాలు  ఎదురౌతాయి.  దూర ప్రయాణం కనుక బడలిక  

అన్నపిస్తి ప్రాత్ స్థనువులపై  స్తదదీరు. క్రంద నదీ ప్రవాహాలు ఆహాలదాన్ని కలుగజేస్థియి.  

'నాకుని శక్తి సర్తపోతందా అంత్వరకూ వెళ్లందుకు'  అని  సందేహమ వలదు.  మ్ధురమైన 

నదీజలాలలో దపిపకతీరుికో. దార్తలో వచేి అరణాయలలో కార్తిచుికు భయప్డవలదు. నీకు 

వాటిన్న ఆర్తపవేయగల శక్తి ఉనిదని విషయం గురుించుకో. సుందర వనాలలో అందమైన  

నెమ్ళుళ న్ననుి స్థాగతిస్థియి, త్మ్ నాటయం చూడమ్ంట్లయి.  చూస్త ఆనందించు,  కానీ గమ్యం 

ఎంత్ తొందరగా వీలయితే అంత్ తొందరగా  చేరాలని సంగతి విసమర్తంచకుసుమా ! 

మేఘమా ! ఈ చిత్రకూట ప్రాత్ం (ప్రసుిత్ం మ్ధయ ప్రదేశ్ లోన్న రామ్ గఢ్ ) శ్రీరామన్న ప్ద సపరశ 

చేత్ ప్విత్రమ్యియంది. ఈ ప్రాతాన్నక్త నమ్సకర్తంచి బయలుదేరు. మాల ప్రాత్ం మీదుగా 

(ఛతీిస్ గఢ్) నరమదా నదీ జనమసా్థనమైన ఆమ్రకూటం  చేరుకో.  దశారణ దేశ రాజధాన్న విదిశా 

నగరాన్ని(భిలాస) సందర్తశంచు.  

వింధయ ప్రాతాల ఉతి్రభాగంలో ఉదువించిన  వేదవతి  (బేత్ వా)  నదీ జలాలను ఆస్థాదించు. 

అవంతి మీదుగా ఉజజయిన్న లోన్న దాాదశ జ్యయతిర్తలంగాలలో ఒకటైన  మ్హాకాళ్శారున్న దర్తశంచు.  

ఉజజయినీ నగరంలో ఉత్సవాలు కనుల ప్ండువ చేస్థియి. మ్హాకాళ్శారున్న పూజను 

తిలక్తంచు. హారతి సమ్యంలో నీ ఉరుమలే మ్ దంగ నాదంలా  తాళాన్నక్త త్గా ధాన్న 

చేయనీయి. అటుపిమ్మట గంభీరంగా ఉరుమత మందుకు స్థగపో.  అకకడ క్షిప్రా నదీ 

త్రంగమలను తాక్త వచేి చలలన్న గాలి  ప్రేయస్తన్న అనుసర్తంచే ప్రియున్న పోలి ఉంటుంది.   

త్దుప్ర్త గంభీరా నదిక్త ఎదురువెళిళ దేవగర్త వదద చలలన్న గాలులతో జత్ కలుపు. నీవు ఉర్తమితే 

కార్తికేయున్న నెమ్లి ఆడాలి. త్రువాత్ వింధయ ప్రాతాలకు వాయవయ దిశలో ఉని చరాణవతీ 

(చంబల్) నదిన్న దాటి రంతిదేవున్న రాజధాన్ననగరం దశపురం  చేరుకో.  బ్రహామవరిమ  (సరసాతి 



ద షదాతి నదుల మ్ధయ దేశం) వెళిల అకకడనుండి మ్హాభారత్ యుదధం జర్తగన కురుక్షేత్రం 

చేరుకన్న స్థగపో. సరసాతీ నదీ జలాలయందు పునీతడవుకా.  గంగమ్మ కానవసుింది  

విశానాథుడిన్న త్లచుకంటూ గంగానది వెంబడే ప్యన్నంచి హర్తదాార్ వదద నుని కనఖ్లం 

నుండి హమ్వత్ ప్రాత్ం మీదుగా కైలాసం చేర్త ఆది దంప్తలను దర్తశంచి వార్త ఆతిథయమ 

ఆరగంచు. గౌరీదేవి కైలాస ప్రాతాన్ని ఎక్తక చేరుకోవట్లన్నక్త ఒకవేళ్ అవసా ప్డితే,  నీవే 

స్ప్తనమలుగా మార్త ఆమెకు శ్రమ్ను తెలియన్నవాకు. ఆ వెంటనే మానస సర్వవరం వదద 

కదిదస్తపు ఆగ అచటి జలాలను గ్రోలి మందుకు స్థగగానే నీకు కనుిల ప్ండువగా 

అలాకానగరం కన్నపిసుింది.  అంటూ యక్షుడు మేఘునకు  మారా న్నర్దదశం చేశాడు. 

ఉతి్ర మేఘం 

కాళిదాసు ఉతి్రమేఘ భాగంలో అలకానగరమను, ఆ నగరమ యొకక  శ్లభను యక్షున్న 

దాారా వరణన చేశాడు. యక్షుడు మేఘున్నతో 'మిత్రమా, అలకానగర వరణన ఏమ్న్న 

చెప్పమ్ంట్లవు, అది భావుకులకు కూడా అందనంత్ అందమైనది. ఆ నగరంలో ఎతెతిన 

భవనాలు అంబరాన్ని అంటుతూ  ఉంట్లయి. నీతో పోటీ ప్డుతంట్లయి. మెరుపు  సఖి న్ననేి 

అంటి పెటుాకన్న ఉనిటుల, ఆ భవనాలలో సుందరీమ్ణులు కడు శ్లభ కలిగ ఉంట్లరు. వరణ 

చిత్రాలతో,  మ్ధురమైన సంగీత్ సారమలతో, త్ళుకులీను ఇంద్రనీల మ్ణుల కాంతలతో ఆ 

భవనాలు ఇంద్ర భవనాలను పోలివుంట్లయి. అయితే నీవు మాత్రం నీ నీరదమలతో 

భవనమలలోన్నక్త చొరబడి ఆ చిత్రమలపై త్డి చిమ్మకుమ. ఇక  నెచెిలి ఉని నా భవనమ 

సంగతి అంట్లవా, కుబేరున్న రాజ ప్రాస్థదమనకు ఉతి్రాన ఇంద్రధనసుసవలె రమ్ణీయమై 

చూప్రులకు కనపటుాతూ ఉంటుంది.  కలపవ క్షమ, మ్ణ్ణగణ ఖ్చిత్మైన స్ప్తనమలు గల 

బావి, క త్క ప్రాత్మ, కనులకు ఇంపైన  వకుళ్  అశ్లక వ క్షమలు, దాారమనకు 

ఇరుప్రకకలా శ్లభాయమానంగా అలరారుతని శంఖ్ ప్దమమలు  నా యింటి గురుతలు అన్న 

గురుతంచుకో. 

అటిా నా భవనమనందు సనిన్న నడుమ,  సంపైన సౌషఠవమ, కలిగఉని హర్తణేక్షణ  నా 

ప్రేయస్తయే అన్న  యెఱుఁగుమ. ఆమె నా బహఃప్రాణమ, నా  వియోగమతో కలత్ చెంది 

త్పించుచునిది. అకకడ నా ప్తిి  వియోగం భర్తంచలేక  తొలిపడుపు చంద్ర ర్దఖ్ వలె శయయపై 



ప్వాళించి ఉంటుంది. ఒకవేళ్ ఆమె న్నద్రిస్తి ఉంటె సడి చేయక దయజేస్త వేచి ఉండు. ఆమెను 

మెలలగ మేలుకలిపి మ్ందసారమతో  ఈ నా సందేశమను విన్నపింపుమ. 

'కలాయణీ విధి వక్రంచి శ్చక్షను అనుభవించుచుని నీ కాంతడు రామ్గర్త ఆశ్రమ్మన 

కుశలమగా యునాిడు. నీయందలి ప్రేమ్తో వియోగ బాధను అనుభవించుచునాి శ్చక్షా 

కాలమ మగస్తన వెంటనే నీ సంయోగమవలన లభించు భోగమలను త్లచుకన్న ఊరట 

చెందుచునాిడు. అత్డి ఎడబాటుచేత్ నీవు న్నరాశ చెందవలదు, ధైరయమ కోలోపవలదు. 

కషామలు కలకాలమండవు, కడతేరక మానవు. కాలమ ఆగదుకదా,  ఊరడిలులమ.   

మిగలిన నాలుగు నెలల కాలమ ఎంత్లో మగస్తపోతంది,  ఆపైన అంతా ఆనందమేకదా.  

న్నరీక్షణ,  బాధతో కూడుకునిదే అయినా అది మ్ధురమైనది. నీ మ్నోహరుడు త్ారలో న్ననుి 

చేరుకోగలడు.' 

అన్న యక్షుడు త్న సందేశమను తెలిపి మేఘున్నతో ఇలా అంటునాిడు. 'మిత్రమా, జలదా, వేర్ద 

మారామ లేక నా ఈ సందేశమను నీదాారా ప్ంపుతనాిను. దూత్ కారయమ నీకు 

అప్పగంచుచునాిను. ఈ విధమగా నీపై నాయొకక కారయ భారమంచినందుకు 

చింతించుచునాిను. నా ధూరిత్ామనకు మ్న్నించు. నా స్తాతిన్న గమ్న్నంపుమ. నా 

సందేశమను నా ప్రియురాలిక్త చేరవేయుమ. ఆపై నీ ఇషామ నీవు ఎటైనా పోవచుిను. కానీ 

నా మ్నోరథమను నెరవేరుిమ. నీ క్తటువంటి అవసా రాకూడదన్న నీ ప్రియురాలితో నీకెనిడు 

వియోగమ సంభవింప్కూడదన్న కోరుకుంటునాిను'  అన్న యక్షుడు త్న ప్రేయస్తక్త  

ప్ంప్దలచుకుని సందేశమను మేఘునకు అందజేశాడు. మేఘుడు కూడా యక్షున్న యొకక 

దయనీయమైన స్తాతిన్న గాంచి హ దయమ ద్రవించి యక్షున్న కారయమ సఫలమ చేయవలెనన్న 

త్లంచి ఆకాశమారాాన ప్యన్నంచి అలకాపుర్త చేరుకన్న, యక్షున్న సందేశాన్ని యక్షిణ్ణక్త 

అందజేశాడు. కుబేరుడు కూడా  విషయమను తెలిస్తకన్న తాను ఇచిిన శాప్కారణమగా  

యక్ష దంప్తలు వేదన చెందారన్న గ్రహంచి శాప్మను ఉప్సంహర్తంచుకన్న యక్షిణీ 

యక్షులకు ఆనందమను కలిగంచెను. అప్పుడు ఆ యువ దంప్తలు పునః కలయికతో 

మదమ్ంది భోగమల ననుభవించారు. 

అయితే మేఘం అలా నెమ్మదిగా అలాకానగరం చేరుకునేసర్తక్త,  యక్షుడు సంవత్సర కాలం 

పూరి్త చేస్తకన్న భారయను చేరుకునాిడన్న  కన్ని చోటల  చెప్పబడింది. 



మేఘసందేశమ కాళిదాసుచేత్ కలిపంప్బడిన కావయ స షా్ట . అది ఒక కలపన. ఆ కలపనను కవి 

అత్యంత్ మ్నోహరంగా రమ్ణీయంగా తీర్తి దిదిద చదువరులను ఊహాలోకాలలో 

విహర్తంప్జేశారు. మ్న పురాణాలలో ఎడబాటును అనుభవిసుిని ప్రేయసీ ప్రియులు 

ఒకర్తకకరు త్మ్ సందేశమను ప్ంప్ట్లన్నక్త వివిధ మారాాలను ఎంచుకునాిరు.  నల 

దమ్యంతలు హంస రాయబారమ నడిప్తరు. రుక్తమణ్ణ త్న మ్నసులోన్న భావాన్ని త్న 

సందేశాన్ని బ్రాహమణున్నదాారా శ్రీక ష్ణణనకు చేరవేస్తంది. క ష్ణణనకు బ్రాహమణున్న దాారా  ప్ంపిన 

సందేశమ చేర్తనదో లేదో అన్న రుక్తమణ్ణ కలవరప్తటు చెందింది. 'ఘనుడా భూసురుుఁడేగెనో ? 

నడుమ్ మారాశ్రంతుఁడై చికెకనో' అనుకుంటూ త్లలడిలిల పోయింది. రామాయణంలో హనుమ్ 

రామ్దూత్గా లంకకు వెళిల సీత్మ్మ జాడ కనుగొన్న రామ్ సందేశాన్ని అందజేశాడు. 

కానీ ఆకాశమలో తేలియాడుతని మేఘమను దూత్గా చేస్తకన్న సందేశాన్ని ప్రేయస్తక్త 

ప్ంప్వచుినని ఊహ ఒకక కాళిదాసుకే త్టిాంది.  ఇది కలపనే అయినా కవిత్ాంలో ఒక 

వినూత్ిమైన వరవడిన్న స షా్టంచింది. అందమైన ఈ ఊహా కావాయన్ని అనుసర్తస్తి ఎనోి 

కావాయలు కలం దిదుదకునాియి. అది కాళిదాస మ్హాకవి ప్రతిభ,  అత్డి గొప్పత్నం, అత్డి ఊహా 

చాతరయం అనక త్ప్పదు. 

వీరత్ామ ఆలోచనా రెండు కలిగనవాడు ధీర్వదాతిడు. కాళిదాసు త్న రచనలలో ఎప్పుడు 

నాయకున్న ధీర్వదాతిన్నగా నే మ్లిచాడు. శాకుంత్లం లో అదే జర్తగ అభిజాాన శాకుంత్లం 

అయింది. మేఘసందేశంలో కూడా నాయకున్న ధీర్వదాతిన్నగా చెప్తపడు కాళిదాసు. 

ఇక కావయంలో వరణన.  కాళిదాసు వరణన చేస్త భావాన్ని వయకిం చేయటంలో దిటా. ఆమ్రకూట  

ప్రాతాన్ని, అకకడ ప్రవహంచే ర్దవా నదిన్న  చూచి  ఆ నది ఏనుగు పెటుాకుని విబూది వలె 

ఉనిదన్న వర్తణంచాడు. చరాణవతీ  నది ఆకాశం నుండి చుస్తి మతాయల హారం లా కన్నపిసుిందన్న, 

మేఘుడు ఆనీటికోసం వంగనప్పుడు హారం మ్ధయనుని ఇంద్రనీల మ్ణ్ణ వలె ఉనాిడనీ చెప్పటం  

అదుుత్మైన పోలిక. అది కాళిదాసునకే చెలిలంది.   

అదుుత్మైన ఉప్మానాలతో విరహం, ప్రేమ్, అనురాగం, ప్రక తి వరణన, ఆధాయతిమక ప్రదేశాల 

వరణన, సమ్ప్తళ్లలో ప్ండి  మ్నోజాం గా స్థగన   కావయం మేఘసందేశం. 
 


